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O nadačním fondu 
Společnosti České dráhy, 
a.s., a ČD Cargo, a.s., se 
rozhodly pomáhat osobám, 

pracujícím aktuálně či dříve 
pro železnici a jejich rodinám, 
v těžkých životních situacích 

způsobených zejména 
závažnými onemocněními, 
těžkými úrazy (včetně úrazů  

s následkem smrti), živelnými 
pohromami či jinými vnějšími 
zásahy, které podstatným 

způsobem negativně ovlivní 
život, rodinu nebo rodinné 
zázemí. Účelem Nadačního 

fondu Skupiny ČD – 
ŽELEZNICE SRDCEM není 
řešení situací hmotné nouze. 

 

Praha, 6. srpna 2020 

Správní rada Nada čního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM rozd ělila prvních 400 

tisíc korun z transparentního ú čtu. Příjemci jsou zam ěstnanci Českých drah, kte ří utrp ěli 

zranění při nedávných vážných nehodách u Perninku a u Českého Brodu.  

„Zárove ň jsme schválili vyplacení finan ční podpory rodin ě našeho strojvedoucího, který 

při st řetu u Českého Brodu zahynul,“ upřesňuje předseda správní rady fondu Václav 

Nebeský a dodává: „Rozd ělili jsme všechny prost ředky, které dárci poslali 

pod variabilními symboly práv ě pro tyto konkrétní p řípady, a k nim jsme zhruba stejnou 

částku ješt ě přidali ze spole čného ú čtu. Celkem jsme jako první pomoc pro zmírn ění 

důsledk ů tragických nehod na naše zam ěstnance a jejich rodiny rozd ělili 400 tisíc 

korun.“ 

Jedním z nich je i vlakvedoucí Petr Paťha. „Když jsem šel ráno do práce, myslel jsem na to, 

jaký je krásný den. A to je to poslední, co si pama tuji. Pak jsem se probral v nemocnici,“  

popisuje osudný den Petr Paťha. V péči lékařů bude vzhledem k závažnosti zranění ještě 

dlouho, už teď se ale těší, až mu dovolí vyrazit alespoň na nemocniční zahradu. Petr žije sám 

se svou dcerou a železniční neštěstí u Perninku mu obrátilo život naruby. „Budu muset řešit 

spoustu v ěcí, včetně výpadku pravidelného p říjmu, bydlení kv ůli zvýšení bezbariérovosti 

a tak dále. Všechno bude nové a složit ější. Přesto jsem optimistický a v ěřím, že to 

zvládnu. Za jakoukoliv pomoc a podporu jsem všem mo c vd ěčný. Je fajn v ědět, že na to 

nejsem sám.“ 

Právě kvůli podobným osudům Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM vznikl. 

Založily ho České dráhy a jejich největší dceřiná společnost ČD Cargo. O spolupráci už 

projevily zájem také další společnosti Skupiny ČD.  

„Myšlenku na založení fondu pro podporu železni čářů, kteří se nap říklad v d ůsledku 

zranění, či vážné nemoci dostali do složité životní situace, jsme m ěli s panem p ředsedou 

Nebeským spole čnou. Nebylo tedy t ěžké se shodnout a zhmotnit ji. Jednozna čně jsme se 

také shodli v tom, že je pot řeba jako prvním pomoci zam ěstnanc ům zraněným p ři 

nedávných mimo řádnostech a rodin ě zemřelého strojvedoucího. Sbírky ale b ěží dál a 

všechny prost ředky, které se na transparentním ú čtu nashromáždí pod zve řejněnými 

variabilními symboly, rozd ělíme na dalším zasedání koncem listopadu,“ doplňuje 

místopředseda správní rady nadačního fondu Ivan Bednárik. 

„Pomoci m ůže každý. I malý finan ční příspěvek, když se takových sejde víc na jednom 

účtu, usnadní n ěkomu, kdo pomoc pot řebuje, život. Každý také m ůže poslat návrh 

na poskytnutí pomoci. Správní rada jednotlivé p řípady posoudí a rozhodne o vyplacení 

podpory,“ uzavírá Václav Nebeský. 


